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MEI 2019
* Nieuwe website van Doe mee® met
Dommelen. Hier is een meer “in de
mond liggende naam aan gegeven:
WE Dommelen. Deze nieuwe site gaat
op Koningsdag in de lucht. Mocht u
toch op de oude website instappen,
dan wordt u automatisch
doorgelinked naar de nieuwe site:
http://www.wedommelen.nl
* Special Kennen & Gekend worden.
De eerstvolgende staat gepland op
zaterdag 11 mei van 12.00-14.30 uur
i.s.m. het Repair Café. Tegelijkertijd
een leuke mogelijkheid om kennis te
maken met het Repair Café, waar u
terecht kunt met uw kapotte
apparaten. Er zijn mensen aanwezig
die hun best proberen te doen om hun
kennis en kunde in te zetten om het
defecte apparaat te repareren.

* Wandelen: elke 1e vrijdag van de
maand. Gestart wordt er om 13.30
uur in een natuurgebied in de
omgeving. Duur wandeling ongeveer
1,5 uur. Graag van tevoren
aanmelden bij vanbree7@gmail.com.
Carpoolen is mogelijk.

* Alzheimer Café Valkenswaard/
Waalre.
Het Alzheimer Café is een maandelijks trefpunt voor mensen met
dementie, hun naasten(mantelzorgers), zorgprofessionals en
andere belangstellenden uit de
regio. De bijeenkomsten vinden
plaats op de laatste dinsdagavond
van de maand, met uitzondering van
juli/augustus en december. Iedere
avond start om 19.30 uur en eindigt
rond 21.00 uur. Inloop vanaf 19.00
uur.
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GEMATCHT
* 2 dames die meehelpen met
pannekoeken bakken tijdens de
Dommelse Kroonfeesten.
* Een dame die 2 pannen soep maakt
voor de Kennen & Gekend worden
op 11 mei.
* Het inbinden van een familieboek.
* Mensen die de uitnodiging voor de
eerstvolgende special Kennen en
Gekend worden huis aan huis
bezorgen rondom de Belleman
tussen maandag 6 en donderdag 9
mei a.s.
* Ruimte gevonden bij de Winnepoort
voor het leesclubje.

AGENDA
1 mei : 10.00-11.00 uur koffieuurtje Accent BellemanCafé
3 mei:
Wandelen. 13.30 uur
11 mei:

10.00-14.00 uur Repair Café

15 mei : 10.00-11.00 uur koffieuurtje Accent Belleman
Café
28 mei : Alzheimercafé: “Omgaan met
verlies”.

Heeft u opmerkingen of wilt u ons
iets laten weten?
Dat kan via:

GEZOCHT
* Hulp bij het maken van tuinhek
van steigerhout.
* Iemand die 3 à 4 keer per jaar de
uitnodiging wil maken voor de
Special van Accent.
* Plank verstevigen in kelderkast.
* Samen wandelen
* Werkgroepje mozaïeken.

talentenbank@wijkraaddommelen.nl

